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Bijbelverhaal: Maria en de engel: een stralend licht 

Maria is een gewoon meisje uit een klein dorpje. Ze zal gaan trouwen met 
Jozef, de timmerman. Een gewoon meisje. Tot op een dag alles anders 
wordt. In de donkere kamer verschijnt ineens een helder licht. En er staat 
plotseling iemand bij haar. Het is een engel, en hij brengt een boodschap 
van God. "Maria, wees niet bang. Je zult een kindje krijgen, En dit kindje 
zal bijzonder zijn. Hij zal de zoon van God zijn. Hij zal een licht voor de 
mensen zijn En je moet hem Jezus noemen." En dan verdwijnt de engel 
weer, even plotseling als hij gekomen is en wordt alles weer net zo als het 
was. Of nee, eigenlijk niet. Maria zal nooit meer dezelfde zijn. Een stukje 
van het licht dat de engel in de kamer bracht, blijft voor altijd bij Maria. Ze 

is er beduusd van. Een beetje bang. Maar het licht van de engel maakt haar ook dapper, en blij, heel 
erg blij. Blij met het nieuwe kindje. En blij dat God haar heeft uitgekozen. 

Het verhaal van de engel die Maria vertelt dat Jezus geboren gaat worden vind je o.a. in de 'Kijkbijbel' en de 'Prentenbijbel. Het is gebaseerd 
op het geboorteverhaal volgens Lucas. 

 

 Ik vraag me af wat je het mooist vindt in dit verhaal? 
 

 Ik vraag me af wat het belangrijkste zou zijn in dit verhaal? 
 
 Ik vraag me af of jij je soms herkent in Maria?  
 
 Ik vraag me af welke gevoelens bij jou nu overheersen, in deze adventstijd op weg naar 

Kerstmis.  
 

 Ga naar https://padlet.com/anmollemans/pgb94ovro5da7fic 
en vertel ons welke gevoelens nu bij jou leven. 

  

Adventsimpuls voor vormelingen 

Licht in jouw hart 
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Een boodschap van God 

De engel brengt Maria een boodschap van God. Hij is als een postbode die Goed Nieuws brengt. 

Rondom ons zijn er mensen die vol vuur kunnen getuigen over hun geloof. Ken je iemand uit je 
omgeving die gelovig is? Of misschien kent je mama of papa iemand? Bel of schrijf deze persoon eens 
met de vraag wat geloven voor hem/haar betekent in zijn/haar leven. Vertel zeker ook dat je je vormsel 
gaat doen, misschien krijg je wel een mooie wens mee? 

 Wij zijn ook benieuwd naar deze boodschappen, deel ze maar op 
https://padlet.com/anmollemans/3v16dhyevzepp9il 

En jij? 

Draag jij in deze dagen ook zelf een warme boodschap uit? Verstuur dit digitaal kaartje 
https://inwezig.be/licht/ naar iemand die wat aandacht en warmte kan gebruiken. 

 

Laat jouw licht branden voor anderen 

Jij kan zoveel meer betekenen voor iemand anders dan je op het eerste gezicht zou denken.  

Jij kan het verschil maken, een engel zijn voor een ander, door … 

 Een warme glimlach aan een voorbijganger te schenken. 

 Een kaartje voor een eenzame te maken en op te sturen. 

 Een raambezoekje bij een oudere te brengen. 

 Een stukje cake voor je buur te gaan afgeven. 

 …  

Tijdens de warmste week zetten ze net deze kleine gebaren van naastenliefde in de kijker. Toon jij ook 
aan de buurt dat je meedoet?  

Download dan de vlam van de warmste week, knip ze uit, zet er een boodschap op, onderteken met 
de naam van jouw parochie én hang ze aan je raam.  

De catechisten fietsen binnenkort misschien wel eens langs om een raam-fotocollage te maken. 

https://dewarmsteweek.be/content_site/assets/files/poster_de_warmste_week.pdf  
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Kaarsjesliefde 

Kaarsjesliefde is een ander woord voor “ik denk aan jou”, of “ik brand een kaarsje voor 
jou”. Het mannetje warmt zijn handen aan het vlammetje en wil zo een teken van hoop 
en liefde zijn. 

 

 

De magie van kaarsjesliefde werkt als volgt: 

 Steek een kaarsje aan, denk ondertussen met al je kracht 
aan iemand die je graag ziet en bid voor hem/haar 

 Maak een foto (of selfie bij het kaarsje) terwijl je je handen eraan warmt  
en stuur het door naar degene voor wie je het kaarsje brandt 

 Zo kan iemand vanop afstand zijn handen warmen aan jouw kaarsjesliefde 
 

Ter info: Kaarsjesliefde is een woord dat ontstond toen Eva van België naar Santiago de Compostela 
wandelde. Deze kaarshouder werd speciaal ontworpen voor de vertellingen over deze tocht, waarin 
ze mensen (al wandelend of virtueel) kennis laat maken met de kracht van Kaarsjesliefde. Benieuwd 
naar het verhaal achter dit woord? Lees het hier  

https://with-love-by-eva.blogspot.com/2020/10/op-tocht-met-kaarsjesliefde-een.html 

 

Licht dat blijft 

Maria zal nooit meer dezelfde zijn. Een stukje van het licht dat de engel in de kamer bracht, blijft voor 
altijd bij Maria. Zo gaat het als je een engel van God of de heilige Geest ontvangt. 

Tijdens je vormsel zal ook jij, samen met alle andere vormelingen, de heilige Geest ontvangen. De 
heilige Geest zet ons in beweging, geeft smaak aan ons leven, verwarmt en beschermt ons.  

Je zal je gezalfd worden met heilige olie, net zoals koning David, van wie Jezus Christus, de Gezalfde 
een afstammeling is (lees maar in je bijbel bij Matteüs, hoofdstuk 1, vers 1). 

We hopen dat het licht bij je blijft en dat jullie vurige, enthousiaste jonge mensen mogen worden die 
over Jezus durven vertellen. 

In dit filmpje vind je de werkwijze om een eenvoudig olielampje te maken 

https://www.youtube.com/watch?v=2quoSs_l3zw 

Of wil je het een beetje specialer? K3 toon je hoe je een lavalamp maakt 

https://www.youtube.com/watch?v=UN-TN8z29Oo 

 Maak er een foto van en post hem op https://padlet.com/anmollemans/v36tx7wkkgyc9toi 
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Uitkijken en ver- wachten 

Hoe is het voor jou om vandaag toe te leven naar Kerstmis? Elk jaar tellen we af en groeit het licht. 
Hebben jullie in het gezin een adventskrans? Ga in gesprek met je ouders over advent en Kerstmis. 
Misschien kan de pagina “advent met kinderen” jullie wel inspiratie bieden? 

https://www.kerknet.be/vicariaat-vlaams-brabant-en-mechelen/inspiratie/advent-met-kinderen 

   

   

Aftelkalender  https://www.thebigbaobab.be/ 

 

Bijbelvers 

 

“Dit kindje zal bijzonder zijn. Hij zal de zoon van God zijn.  

Hij zal een licht voor de mensen zijn. 

En je moet hem Jezus noemen.” 

Naar het evangelie volgens Lucas 1, 31 

 


